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este când vom avea parte de ele, ci
cum le vom înfrunta.

Apostolul Pavel ne-a învæflat o lecflie
interesantæ cu doar câfliva ani înainte ca
sfinflii din Roma sæ aibæ parte de unele
dintre cele mai violente persecuflii din
istoria creøtinætæflii. Pavel le-a reamintit
sfinflilor cæ „toate lucrurile lucreazæ îm-
preunæ spre binele celor ce iubesc pe
Dumnezeu”2. Tatæl nostru Ceresc, care
ne iubeøte întru totul øi într-un mod
perfect, ne permite sæ avem parte de
experienfle care ne vor permite sæ ne
dezvoltæm træsæturile øi caracteristicile
de care avem nevoie pentru a deveni
din ce în ce mai asemænætori lui
Hristos. Încercærile noastre vin sub
multe forme, dar fiecare dintre ele ne
va permite sæ devenim mai asemænæ-
tori Salvatorului pe mæsuræ ce învæflæm
sæ recunoaøtem binele ce rezultæ din
fiecare experienflæ. Pe mæsuræ ce înflele-
gem aceastæ doctrinæ, dobândim o 
încredere øi mai mare în dragostea
Tatælui nostru. Poate cæ nu vom afla ni-
ciodatæ în aceastæ viaflæ motivul pentru
care avem parte de încercæri, însæ pu-
tem sæ avem încredere cæ putem creøte
datoritæ acelei experienfle.

Acum înfleleg cæ este mult mai uøor
sæ privim în urmæ dupæ ce am trecut
peste o încercare øi sæ vedem ce am în-
væflat din experienfla noastræ, însæ pro-
vocarea este aceea de a dobândi acea
perspectivæ veønicæ în timp ce trecem
prin încercærile noastre. Pentru unii,

Când eram tânær, aøteptam pri-
mævara cu neræbdare. Când
vremea se încælzea, eu eram

pregætit pentru începerea sezonului
de baseball. Asemenea majoritæflii bæ-
ieflilor tineri, îmi doream sæ devin un
mare jucætor de baseball. Îmi aduc
aminte de o povestire despre un bæ-
iat foarte tânær care avea acelaøi vis.
Dorindu-øi sæ devinæ urmætorul mare
jucætor de baseball, s-a hotærât sæ
meargæ afaræ øi sæ exerseze. A flinut
mingea de baseball într-o mânæ øi bâ-
ta în cealaltæ mânæ øi a aruncat min-
gea în aer. Dorindu-øi sæ loveascæ
mingea puternic pentru ca aceasta sæ
se ducæ foarte departe, øi-a balansat
braflul foarte mult, însæ mingea a cæ-
zut pe pæmânt færæ ca mæcar sæ atingæ
bâta de lemn. Færæ sæ renunfle, a în-
cercat din nou. Pe când se pregætea
sæ arunce mingea în aer, fermitatea
deciziei lui a crescut în timp ce se
gândea la lovitura puternicæ pe care
øi-o imagina. Dar, din pæcate, rezulta-
tul a fost acelaøi. Mingea a cæzut pe
pæmânt. Însæ, aøa cum øtie orice jucæ-
tor bun de baseball, ai dreptul la trei
øanse de a lovi mingea înainte de a-fli
trece rândul. El s-a concentrat øi mai

tare, a aruncat mingea în aer øi øi-a
balansat braflul mai tare decât o fæcu-
se vreodatæ. Când mingea a cæzut din
nou pe pæmânt, lacrimile i-au umplut
ochii. Apoi, dintr-o datæ, un zâmbet
mare i-a apærut pe faflæ øi a spus: „Ce
aruncætor bun!”.

Fiecare dintre noi va avea parte de
încercæri øi de teste øi, la fel ca în acest
exemplu simplu, modul în care noi
reacflionæm faflæ de aceste dificultæfli es-
te cel care va determina succesul øi fe-
ricirea noastræ. Fiecare dintre noi va
avea parte de adversitate, indiferent de
locul unde ne aflæm. În scripturi, sun-
tem învæflafli cæ „trebuie sæ fie o opozi-
flie în toate lucrurile”1. Noi vom avea
parte de dificultæfli, iar întrebarea nu

Toate lucrurile lucreazæ
împreunæ spre bine
Poate cæ nu vom afla niciodatæ în aceastæ viaflæ motivul
pentru care avem parte de încercæri, însæ putem sæ avem
încredere cæ putem creøte datoritæ acelei experienfle.



încercærile noastre poate cæ nu par sæ
fie însemnate, dar pentru tofli cei care
trecem prin aceste experienfle, încercæ-
rile sunt reale øi ne cer sæ ne umilim
înaintea lui Dumnezeu øi sæ învæflæm
de la El.

În aceastæ duminicæ de Paøte, ne
amintim de viafla Salvatorului nostru.
El este Cel al Cærui exemplu dorim sæ-l
urmæm în tot ceea ce facem. Permitefli-
mi sæ menflionez cinci lucruri pe care
le putem învæfla din ultimele ore ale
vieflii Salvatorului pe pæmânt, care ne
pot ajuta sæ ne înfruntæm încercærile.

Primul, El nu a cæutat sæ facæ voia
Sa, ci doar voia Tatælui Sæu. El øi-a pæs-
trat angajamentul faflæ de misiunea
Lui sacræ chiar øi în timpul încercærii.
În timp ce a cæzut cu fafla la pæmânt în
Grædina Ghetsimani, El a spus: „Tatæ,
dacæ voieøti, depærteazæ paharul aces-
ta de la Mine! Totuøi, facæ-se nu voia
Mea, ci a Ta”3. Uneori, avem parte de
durere øi supærare ca sæ putem creøte
øi sæ fim pregætifli pentru potenflialele
încercæri din viitor. Dumneavoastræ,
mamelor, væ adresez întrebarea: „Le-
afli face vreodatæ ceva copiilor dum-
neavoastræ care sæ le provoace durere
øi care sæ-i facæ sæ plângæ, deøi nu au
greøit cu nimic?”. Bineînfleles cæ da!
Când mamele îøi duc copilaøii la doc-
tor pentru a fi vaccinafli, aproape tofli
copiii pæræsesc în lacrimi cabinetul
doctorului. De ce facefli aceasta?
Deoarece øtifli cæ puflinæ durere acum
îi va proteja împotriva posibilelor du-
reri øi suferinfle din viitor. Tatæl nostru
din Cer cunoaøte de la început ce are
sæ se întâmple. Noi trebuie sæ urmæm
exemplul Salvatorului øi sæ avem în-
credere în El.

Al doilea, când avem de-a face cu
încercæri, trebuie sæ învæflæm sæ nu ne
plângem øi sæ nu cârtim. Nefi, dupæ
ce a væzut o viziune mæreaflæ despre
jertfa ispæøitoare a Salvatorului, ne-a
spus: „Prin urmare, ei Îl biciuiesc, iar

El rabdæ; øi Îl lovesc, iar El rabdæ. Da,
ei Îl scuipæ, iar El rabdæ, datoritæ bu-
nætæflii Sale pline de iubire øi a înde-
lungatei Sale suferinfle pentru copiii
oamenilor”4. Trebuie sæ încercæm în-
totdeauna sæ îndreptæm problema øi
sæ biruim încercarea, øi în loc sæ ne
întrebæm: „De ce eu?” sau „Ce am fæ-
cut sæ merit asta?”, ar trebui sæ ne în-
trebæm: „Ce trebuie sæ fac? Ce pot 
sæ învæfl din aceastæ experienflæ? Ce
trebuie sæ schimb?”.

În urmæ cu mai mulfli ani, în timp
ce soflia mea øi cu mine slujeam în
Venezuela, bæiatul nostru cel mai mic
a pæræsit confortul liceului sæu øi ni s-a
alæturat. El nu s-a plâns, dar a fost evi-
dent cæ i-a fost greu atunci când a ve-
nit în aceastæ flaræ unde totul era nou
pentru el; dar datoritæ turnurii pe ca-
re au luat-o lucrurile, experienfla s-a
transformat din încercare într-o mare
binecuvântare a vieflii sale. El a reali-
zat aceasta schimbându-øi atitudinea
øi întærindu-øi hotærârea de a reuøi.

Al treilea, când ne înfruntæm pro-
vocærile, trebuie sæ cæutæm un ajutor
mai mare din partea lui Dumnezeu.
Chiar øi Salvatorul nostru, al tuturor,
a simflit nevoia sæ se roage „mai fier-
binte” atunci când se afla în Grædina
Ghetsimani.5 Putem învæfla sæ dobân-
dim o credinflæ mare dacæ facem
aceasta. Trebuie sæ ne amintim cæ,
deseori, ræspunsurile din partea

Tatælui nostru Ceresc nu ne scutesc
de încercæri, ci El ne ajutæ sæ ne întæ-
rim în timp ce trecem prin experien-
fla respectivæ. Aøa cum a fæcut în
cazul celor care l-au urmat pe Alma,
Domnul poate „uøura poverile care
sunt puse pe umerii voøtri pentru ca
nici mæcar sæ nu le simflifli pe spinæri-
le voastre”6. În timpul încercærilor
noastre, nu trebuie sæ ne mâniem
sau sæ ne pierdem devotamentul, 
ci trebuie sæ urmæm exemplul
Salvatorului, devenind mai zeloøi,
mai sinceri øi mai credincioøi.

Al patrulea, sæ învæflæm sæ le slujim
altora øi sæ ne gândim la ei chiar øi în
timpul încercærilor noastre. Hristos 
este cel mai bun exemplu de slujire.
Viafla Lui a fost plinæ de exemple în ca-
re i-a ajutat øi le-a slujit altora, iar darul
Sæu cel mai mare a fost ceea ce El a fæ-
cut pentru noi. El a spus: „Cæci iatæ,
Eu, Dumnezeu, am suferit aceste lu-
cruri pentru tofli, pentru ca ei sæ nu su-
fere, dacæ ei se vor pocæi”7. Noi trebuie
sæ ne pocæim øi, dupæ aceea, sæ urmæm
exemplul Sæu de slujire. Atunci când 
le slujim altora, uitæm de problemele
noastre øi, stræduindu-ne sæ alinæm du-
rerea sau greutæflile altora, ne întærim
pe noi înøine.

În timpul ultimei noastre conferinfle
generale, preaiubitul nostru profet,
preøedintele Thomas S. Monson a de-
clarat: „Eu cred cæ Salvatorul ne spune
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cæ, dacæ nu ne pierdem pe noi înøine
în slujire faflæ de alflii, viafla noastræ nu
are mare scop. Cei care træiesc doar
pentru ei înøiøi se ofilesc, în cele din
urmæ, øi îøi pierd, la figurat, vieflile, în
timp ce aceia care se pierd în slujire 
faflæ de alflii cresc øi înfloresc – øi îøi 
salveazæ, într-adevær, vieflile”8.

Al cincilea, sæ-i iertæm pe alflii øi sæ
nu cæutæm sæ dæm vina pe ei pentru si-
tuaflia în care ne aflæm. Uneori, ne pla-
ce sæ spunem: „Dacæ ei nu ar fi fæcut
aceasta, atunci eu nu aø fi reacflionat
astfel”. Existæ tendinfla omului firesc sæ
dea vina pe altcineva pentru ca sæ nu
fie el responsabil pentru propriile sale
fapte. Salvatorul S-a uitat la cei care L-
au ræstignit øi L-a rugat pe Tatæl Sæu din
Cer sæ-i „[ierte], cæci nu øtiu ce fac”9.
Nu putem noi sæ fim mai iertætori?

În timp ce trecem prin încercærile
vieflii, sæ pæstræm o perspectivæ veøni-
cæ, sæ nu ne plângem, sæ devenim mai
pioøi, sæ le slujim altora øi sæ ne iertæm
unii pe alflii. Pe mæsuræ ce facem aceas-
ta, „toate lucrurile [vor lucra] împreu-
næ spre binele [nostru care-L iubim]
pe Dumnezeu”10. Eu depun mærturie
solemnæ øi certæ cæ Tatæl nostru ne 
iubeøte øi cæ El L-a trimis pe Fiul Sæu
pentru a ne aræta calea øi pentru a o
pregæti pentru noi. El a suferit, a murit
øi a înviat pentru ca noi sæ putem træi
øi El doreøte ca noi „sæ [putem] avea
bucurie”11, chiar øi în încercærile vieflii
noastre. Spun aceasta în numele lui
Isus Hristos, amin. ■
NOTE

1. 2 Nefi 2:11.
2. Romani 8:28.
3. Luca 22:42.
4. 1 Nefi 19:9.
5. Luca 22:44.
6. Mosia 24:14.
7. Doctrinæ øi legæminte 19:16.
8. Thomas S. Monson, „Ce am fæcut astæzi

pentru altcineva?”, Liahona, noiembrie
2009, p. 85.

9. Luca 23:34.
10. Romani 8:28.
11. 2 Nefi 2:25.

Træim într-o lume în care multe
împrejuræri necesitæ din partea
noastræ luarea unor hotærâri care,

deseori, sunt dificile. Salvatorul ne-a
dat deja porunca sæ „nu [ne judecæm]”
semenii1. Cum putem face aceasta øi
totuøi sæ dæm dovadæ de o judecatæ
dreaptæ într-o lume plinæ de decepflii 
øi corupflie? Trebuie sæ judecæm drept
atunci când luæm decizii importante în
fiecare etapæ a vieflii noastre, cum ar fi
alegerea prietenilor, cæutarea øi gæsirea
unui tovaræø etern sau alegerea unei
ocupaflii care ne va permite sæ ne îngri-
jim de familia noastræ øi sæ-L slujim pe
Domnul. Cu toate cæ Salvatorul ne-a
cerut sæ nu-i judecæm pe ceilalfli, totuøi
El aøteaptæ ca noi sæ folosim o judecatæ
excelentæ.

Ne putem afla deseori în situaflia
de a-i judeca repede pe alfli oameni,
ceea ce poate schimba sau redefini
relaflia noastræ cu aceøtia. Deseori
sunt fæcute judecæfli incorecte, 

datoritæ informafliilor limitate sau da-
toritæ faptului cæ nu vedem dincolo
de ceea ce este în fafla noastræ.

Pentru a ilustra acest lucru, este
spusæ deseori o povestire din vremea
când Isus a vizitat casa Mariei øi a
Martei, care træiau în Betania cu fra-
tele lor, Lazær. Acesta era un loc bine-
venit pentru Învæflætor, unde El se
putea odihni øi bucura de împrejuri-
mile unui cæmin cu oameni drepfli. 
În timpul uneia dintre vizitele Sale,
Marta era ocupatæ cu pregætirea me-
sei øi Maria a ales sæ stea la picioarele
Învæflætorului pentru a primi instruc-
fliunile Sale.

„Marta era împærflitæ cu multæ slujire,
a venit repede la El, øi I-a zis: «Doamne,
nu-fii pasæ cæ soru-mea m-a læsat sæ slu-
jesc singuræ?».

Drept ræspuns, Isus i-a zis: «Marto,
Marto, pentru multe lucruri te îngrijo-
rezi øi te fræmânfli tu,

dar un singur lucru trebuieøte.

Sæ ne dezvoltæm 
o judecatæ dreaptæ 
øi sæ nu-i judecæm 
pe ceilalfli
O judecatæ dreaptæ este necesaræ nu numai pentru
înflelegerea oamenilor ci, de asemenea, pentru luarea
deciziilor care ne conduc la Tatæl Ceresc sau departe de El.
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